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ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ

ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΥΦΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

«Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ»
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

99308287

ΖΗΤOYNΤΑΙ
Διεθνής Εταιρεία ζητά

άτομα στον τομέα

υγιεινής διατροφής 

για επαρχία

Λευκωσίας. Μερική

απασχόληση από

€300-€800 

και ολική

απασχόληση 

€800-€2000.

Για πληροφορίες 

στο τηλέφωνο

99208170

Post-doctoral Fellow: Applied
Mathematical Geophysics

Closing date: 21 February 2014

The Cyprus Institute (CyI) invites applications for
a Post-doctoral Fellow with expertise in Applied
Mathematical Geophysics with experiences in,
e.g., near-surface Geophysics investigations at its
Energy, Environment and Water Research Center
(EEWRC). A more detailed description of the po-
sition, position-specific candidate requirements,
and procedure for applying is available at
<http://www.cyi.ac.cy/jobs.html> where the re-
ference number for the position is posted.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Η Εταιρεία «Κώστας Χριστοδούλου Λτδ», Εισαγωγείς και Διανομείς των προϊόντων της Bayer
CropScience και Cheminova στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για την επαρχία Λεμεσού. 

Απαραίτητα προσόντα:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Γεωπονία.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προηγούμενη πείρα στον τομέα της γεωπονίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email:
info@costaschristodoulou.com.cy ή στη Διεύθυνση:

Κώστας Χριστοδούλου Λτδ
Τ.Θ. 21032

1500 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 67 98 22

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για υδραυλικά, 

επιδιορθώσεις, κεντρικές 

θερμάνσεις, σέρβις, 

αλλαγή ντεποζίτων 

έλεμεντ

Τηλεφωνήστε: 

99436196, 22350866 

Γιάννος Βαλανίδης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ SALES MANAGER ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ
Ή ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

Καλή γνώση computers (Word, Excel, Microsoft Office) 

Καλή χρήση των social media (Facebook page, Instagram) 

Οργανωτικά skills 

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 

Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιο πόστο θα θεωρηθεί επιπλέον
προσόν. 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 97874343
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ για γάμο: Κύριος,
διαζευγμένος, 47 ετών, κάτοικος
επαρχίας Λευκωσίας, απόφοιτος
τεχνικής σχολής, Δ.Υ., τεχνικός,
ζητά γνωριμία γάμου με δεσποι-
νίδα ή κυρία 37 - 40 ετών, κάτοικο
Λευκωσίας, καλού χαρακτήρα
και εμφανίσιμη. Κύριος ελεύθερος
37 ετών, κάτοικος Λάρνακας,
ψηλός 1,85 και βάρος 93 κιλά,
κολεγιακής μόρφωσης (Διοίκηση
Επιχειρήσεων), ιδ. υπάλληλος
σε εταιρεία, έντιμος, ευγενικός,
ευαίσθητος, ζητά γνωριμία γάμου
με δεσποινίδα 27 - 35 ετών,
απλού χαρακτήρα, ευπαρουσία-
στη και λεπτή. Κύριος ελεύθερος,
35 ετών, από τα Λιβάδια Λάρ-
νακας, Τεχνικής Σχολής, ξενο-
δοχοϋπάλληλος, εμφανίσιμος,
ύψος 1,75 και βάρος 90 κιλά,
ευγενικός, με χριστιανικές αρχές,
ζητά γνωριμία γάμου με δεσποι-
νίδα 30 - 35 ετών, ευπαρουσία-
στη, κατά προτίμηση από πόλη
ή επαρχία Λάρνακας, καταδε-
κτική με ηθικές και χριστιανικές
αρχές. Γραφείο «ΤΥΧΕΡΗ ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ», 99465653, www.mee-
tmecyprus.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ Σχολή “Φρόσω Κυ-
ριάκου”. Παραδίδονται μαθήματα
πιάνου, φωνητικής, κιθάρας, θε-
ωρίας, αρμονίας, ιστορίας μου-
σικής, μορφολογίας, σολφέζ,
ακουστικών και μουσικής προ-
παίδειας. Δωρεάν εγγραφή, μει-
ωμένα δίδακτρα. Ανδρέα Λοΐζου
5, διαμ. 102, Κάτω Λακατάμεια.
Email: frosokyriakou@yahoo.com
Τηλ. 99980606.

ΣΧΟΛΗ Χορού Σιακαλλή. Νέα
Tμήματα. Ελληνικοί Λαϊκοί: (Χα-
σάπικο, Ζεϊμπέκικο...). LATIN:
(Salsa, Bachata...). Ειδικά τμή-
ματα: Belly Dance, Argentine Tan-
go. Για πληροφορίες, τηλ. 7000 -
0303 ή επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας www.shakallis.com

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ οικονομικών με
πολυετή πείρα αναλαμβάνει μα-
θητές και φοιτητές οικονομικών
σε όλα τα επίπεδα. Τιμές πολύ
λογικές. Τηλέφωνο 22676677.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθή-
ματα Χημείας, Μαθηματικών και
Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου.
Προετοιμασία για εισαγωγικές εξε-
τάσεις. Τηλεφωνήστε: 99355481,
Χαρά (περιοχή Λακατάμειας).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για με-
ρική απασχόληση, σε οικία στην
Ανθούπολη. Οι ενδιαφερόμενες να
αποτείνονται στο τηλ. 99547298.

WE are looking for an experienced
chef in Chinese/Asian cuisine in
Nicosia. Speciality in Chinese
cooking is essential. For infor-
maion: 99378083, 99437071.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α. Χαραλαμπίδη,
από τον Στρόβολο, Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
που θα διαμένει εντός της οικίας.
Η εργασία της θα είναι το καθά-
ρισμα, σιδέρωμα, μαγείρεμα και
γενικά όλες οι δουλειές του σπι-
τιού. Ο προσφερόμενος μισθός
είναι €315 καθαρά κάθε μήνα,
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθλψη και κοινωνικές
ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδιωτικό Γρα-
φείο Εξευρέσεως Εργασίας
G.C.A. Employment Agency, τηλ.
22878444.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Χριστίνας
Φέκκα, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η

οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική νομοθεσία. €427
καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ.  Γρ. Εξ.
Εργασίας SPOTCYCRISTS SER-
VICES, A. TSANGARIDES, Αρ.
Άδειας 155, τηλ. 22352900,
99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ανθής Φι-
λιππίδου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική νομοθεσία. €427
καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Κοινωνικές Ασφα-
λίσεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ.  Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ευάνθης Κυ-
ριάκου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότερους
από τη σχετική νομοθεσία. €427
καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν δια-
μονή, διατροφή, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Κοινωνικές Ασφα-
λίσεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμε-
ση ενοικίαση: Διαμέρισμα Λατσιά,
Γέρι, Λακατάμεια 2 υπν., επι-
πλωμένο μοντέρνο. Οικία μον-
τέρνα 4 υπν. Αγλαντζιά, Στρό-
βολο, Κέντρο. Οικία Μακ/σσα,
Έγκωμη, Αρχάγγελο 4, 5 υπν.,
και μικρότερες οικίες Λακατάμεια,
Λατσιά, Στρόβολο για Κύπριους
και ξένους. Επίσης διαμερίσματα
1, 2, 3, 4 υπν. για ενοικίαση και
αγορά. Κώστας Μαρκίδης,  Εγγρ.
Κτηματομεσίτης, ΑΕ 487, ΑΑ
Ε/16, τηλ. 22378898, 99464764.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοχική οικία στο χωριό
Κάμπος της Τσακκίστρας, κοντά
στο μοναστήρι του Κύκκου. Δια-
θέτει 3 υπν., 2 τζάκια (το ένα στο
κυρίως υπν.), 2 w.c., σαλόνι, κου-
ζίνα, πλήρως επιπλωμένο, μεγάλη
αποθήκη και αυλή. Τιμή €196.000.
Επικοινωνήστε στο τηλ. 99052951
(ιδιοκτήτρια).

MΟΝΑΔΙΚΗ κατοικία 220τ.μ., σε
οικοπεδο 500τ.μ., χώρος πρασί-
νου και πισίνας, πολυτελές master,
σε κάθε υπνοδωμάτιο προσωπικό
μπάνιο. Τζάκι, κ/θ, a/c, μεγάλος
χώρος στάθμευσης, ηλεκτρική
γκαραζόπορτα-καγκελόπορτα.
Βρίσκεται σε καταπράσινη πε-
ριοχή στο Ακάκι, μόλις 10 λεπτά
από τη Λευκωσία. ΧΩΡΙΣ μετα-
βιβαστικά, 5% ΦΠΑ. ΜΟΝΟ
€239.900!!!  ZENIOS ZEUS LTD,
τηλ. 99220322. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
κατοικίες μοντέρνου 

σχεδιασμού 
4 υπν. στη Μακεδονίτισσα,
στο Γέρι 3 υπν. & σοφίτα
και στα Λατσιά 4 υπν. και

σοφίτα.  Δωρεάν 
μεταβιβαστικά. 

COSTAS G. CONSTANTINOU
DEVELOPMENTS LTD,

τηλ.: 22759129, 99566638
www.costasgconstanti-

nou.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας παλιά
γωνιακή κατοικία στον Στρόβολο,
230 τ.μ., 3 υπν., με 3 w.c., κ/θ,
a/c, πλυσταριό και ανεξάρτητο
στούντιο 33 τ.μ. Εμβαδόν οικο-
πέδου 502 τ.μ. Για περισσότερες
πληροφορίες στο 99629402.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Οικίες: Μακεδο-
νίτισσα 4 υπν., 5 χρόνων, πά-
ροδος Αιπείας 4 υπν. και δωμάτιο
υπηρεσίας, μεγάλη οικία πίσω
από το Hilton Park, οικία 3/4 οι-
κόπεδο, Μακεδονίτισσα, 4 υπν.,
παρά το γήπεδο ΑΠΟΕΛ με 3
υπν., Μακεδονίτισσα 4 υπν., σε
σωστό οικόπεδο. Οικόπεδα: Στην
Πεύκου, 3 οικόπεδα στη Μακε-
δονίτισσα, 2 οικόπεδα πίσω από
το Hilton Park και οικόπεδο στο
Intercollege. ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ,
Εγγεγρ. Αδειούχος Κτημ., Α.Μ.
14, τηλ. 22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ολοκαίνουρια διαμερίσματα:

Στα Λατσιά 1 & 2 υπν.,
στον Άγιο Ανδρέα, Λευκω-
σία 2 υπν. με τίτλο ιδιοκτη-

σίας,  ετοιμοπαράδοτο 2
υπν. με τίτλο ιδιοκτησίας
στη Λευκωσία (πάροδος

Καλλιπόλεως)
και στο κέντρο της Λευκωσίας,

οροφοδιαμερίσματα 4 υπν.
Δωρεάν μεταβιβαστικά.  CO-

STAS G. CONSTANTINOU DEVE-
LOPMENTS LTD, τηλ.

22759129, 99566638  www.co-
stasgconstantinou.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα:
Ακρόπολη 2 υπν. του 2003
€100.000 και 3 υπν. πλήρως
ανακαινισμένο του 2001, μον-
τέρνο €180.000, Λυκαβηττός 3
υπν., τεράστιες βεράντες
€135.000, Δασούπολη 2 υπν., 8
χρονών €130.000, Αγλαντζιά 1
υπν. Πανεπιστημιούπολη του
2005, €78.000, Στρόβολο  ορο-
φοδιαμέρισμα μίνιμαλ τεράστιες
βεράντες και roof garden
€395.000 και 3 υπν. του 1997,
πάροδος Περικλέους €135.000.
Οικίες: Δασούπολη 4 υπν. και
σοφίτα, 250τ.μ., τζάκι, παρκέ, σε
οικόπεδο 270τ.μ., Στρόβολο 4
υπν., κ/θ, κλιματισμός/ μοντέρνο
€270.000, Λακατάμεια 4 υπν.,
ανεξάρτητη 220τ.μ. τζάκι
€280.000, Τσέρι 4 υπν., σοφίτα,
260τ.μ., ανεξάρτητη, υπό ανέ-
γερση, τιμή ευκαιρίας €260.000
και 3 υπν. γωνιακή του 2011
€205.000, Αγλαντζιά 4 υπν. και
σοφίτα, του 2007, κ/θ, κλιματι-
σμός, παρκέ, €370.000 συζητή-
σιμη. Κ. Μαρκίδης  E/16, ΑΜ487,
τηλ. 22378898, 99464764
www.markidesestates.com 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ 3 υπνοδωματίων
σε ήσυχη γειτονιά στο Πλατύ Αγλαν-
τζιάς, με πληρωμένο τον ΦΠΑ, θέρ-
μανση, αποθήκη και δικό του στε-
γασμένο χώρο στάθμευσης. Τιμή
ευκαιρίας: €183.000. Για περισσό-
τερες πληροφορίες τηλ. 96894111.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στον Άγιο
Δομέτιο 100τ.μ., με 2 υπν., πλή-
ρως εντοιχισμένη κουζίνα, a/c,
blinds, 4 χρόνων, με τίτλο. Για
πληροφορίες τηλ. 99977694.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη διαμέρισμα
1 υπν. 63τ.μ., σε διώροφο και-
νούργιο μοντέρνο κτίριο, 50μ. από
τον κυκλικό κόμβο Τσερίου, Λεωφ.
Τσερίου 193, υποδαπέδια κ/θ πε-
τρελαίου, a/c, θερμοπρόσοψη,
η/θ, πιεστικό, w.c., γρανίτης, υπό-
γειος χώρος στάθμευσης. Τιμή
€100.000 συμπεριλαμβανομένου
και του ΦΠΑ. Τηλ. 97626291. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Μακε-
δονίτισσα 549τ.μ., ΣΔ 100%, για
3 ορόφους, €550.000, Πέρα με
τίτλους, 583τ.μ., ΣΔ 90%

€104.000 & 998τ.μ. ΣΔ 60%
€149.000, Καπέδες με τίτλους
549τ.μ. ΣΔ 60% €99.000 &
961τ.μ.ΣΔ 60% €149.000, Αγλαν-
τζιά, περιοχή Περνέρα σε ύψωμα,
615τ.μ., €320.000, Παλουριώτισ-
σα ΣΔ 140%, 631τ.μ., για 4 ορό-
φους, €540.000 & για αντιπαροχή
γωνιακό απέναντι από LIDL
660τ.μ. ΣΔ 140%, Λακατάμεια,
περιοχή Πεύκου, 568τ.μ., ΣΔ
60%, €170.000, Στρόβολο, πά-
ροδος Αθηνών, γωνιακό, ΣΔ
100%, 492τ.μ., €400.000 συ-
ζητήσιμη, Αρχάγγελος-Λακατά-
μεια, κοντά στη λίμνη Μαγκλή,
από €250.000, Ακρόπολη -
Υπουργείο παιδείας, 623τ.μ. ΣΔ
140%, €750.000, Τσέρι γωνιακό,
ΣΔ 60%, μεγάλη πρόσοψη,
522τ.μ. €220.000. Costas Mar-
kides Commission Agency LTD,
AM487, AΡ.ΑΔ. Ε/16,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραίο οικιστικό τε-
μάχιο (13 δεκάρια) στη Βυζακιά,
απέναντι από ξωκκλήσι. Τηλ.ο:
99333881.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χωράφια: Λακατά-
μεια οικιστικό, ΣΔ 90%, 3429τ.μ.,
€690.000, Αγροκηπιά 4683τ.μ.,
ΣΔ 10%, ύψωμα,  €55.000, Λα-
γουδερά 2462τ.μ., ΣΔ 15%
€45.000 & 11689τ.μ. €119.000,
Πολιτικό 182τ.μ., ΣΔ 120%,
€42.000, Καταλυόντας 1450τ.μ.
ΣΔ 10% με δρόμο και ρεύμα
€59.000, Πέρα 8697τ.μ. με δρόμο
και ρεύμα ΣΔ 10% €230.000 &
3679τ.μ. €45.000, Καμπιά 2676τ.μ.
€39.000 & 2007τ.μ. ΣΔ 90% με
δρόμο €180.000, Καπέδες
3425τ.μ. €39.000 & 1673τ.μ. ΣΔ
90% εντός του χωριού €189.000,
Τσέρι - Μαρκί 6780τ.μ. επί λεω-
φόρου €350.000, Μαρκί 7270τ.μ.
με δρόμο €320.000, Καπέδες
2899τ.μ. ΣΔ 90% €200.000. Co-
stas Markides Commission Αgency
LTD, AM 487, AΡ.ΑΔ 16/E,
www.markidesestates.com, τηλ.
22378898, 99653777.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεμάχιο γης στον Άγιο
Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Εμβ.752 τ.μ.
εντός της πολεοδομικής ζώνης
Η2, η οποία είναι ζώνη κατοικίας
και επιτρέπει ανώτατο συντελεστή
δόμησης 90%, κάλυψη 50% σε
δύο ορόφους 8,30 ύψος. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
99680945. Τιμή συζητήσιμη.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1
υπν., πλήρως επιπλωμένο, στον
1ον όροφο καινούριας διπλοκα-
τοικίας στη Μακεδονίτισσα, πλη-
σίον Γυμνασίου. Για πληροφορίες
τηλ. 99628099.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στούντιο ισόγειο
στην Αγλαντζιά, περιοχή Σοπάζ,
πλήρως επιπλωμένο με όλες τις
ηλεκτρικές συσκευές. Συμπερι-
λαμβάνονται τα κοινόχρηστα. Τιμή
€275. Τηλ. 99429252.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα
& οικίες: Αγλαντζιά: Διαμ. 3 υπν.
ισόγειο, ανακαινισμένο €550, 2
υπν. €350 &1 υπν. €300. Δα-
σούπολη: 2 υπν. επιπλωμένο
€450 και 3 υπν. ρετιρέ με τζάκι,
επιπλωμένο, μεγάλες βεράντες.
Λατσιά: 2 υπν. καινούργιο, μον-
τέρνο, 115 τ.μ., 2 wc, κ/θ, €380
(συμπ. κοιν.). Λακατάμεια: 2
υπν.  €400 επιπλωμένο, μον-
τέρνο, κλιματισμό. Ακρόπολη:
4 υπν., μοντέρνο, πολυτελείας
200 τ.μ. €1300, 3 υπν. επιπλω-
μένο, μοντέρνο €800, 2 υπν.
€350 & 1 υπν. €300 επιπλωμέ-
νο. Οικίες: Δασούπολη 4 υπν.,
γραφείο, δωμάτιο υπηρεσίας
κήπο €1600, Στρόβολο 4 υπν,
μοντέρνο, με πισίνα €1250, Γέρι
διώροφη μοντέρνα 3 υπν. €650

συζ., Λατσιά 3 υπν., σοφίτα, 4
χρόνων, 260 τ.μ., επιπλωμένη,
μοντέρνα €1200 και μονοκατοι-
κία σε ένα επίπεδο, 250 τ.μ.,
σωστό οικόπεδο, κατάλληλη για
επαγγελματική στέγη €900. Κώ-
στας Μαρκίδης Εγγ. Κτημ., ΑΜ
487, Α/Α Ε/16, τηλ. 99464764,
22378898. www.markidesesta-
tes.com

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.
στην Ακρόπολη, οδός Iφιγενείας,
δίπλα από το δημοτικό σχολείο,
σε άριστη κατάσταση, πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα (πλυντήριο
ρούχων και πιάτων, στεγνωτήριο
ρούχων, κουζίνα, φούρνος, ψυ-
γείο). Μερικά έπιπλα, με κεντρική
θέρμανση και 2 air conditions.
Tιμή €530. Τηλ. 99487313.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργιο
στούντιο στον Στρόβολο με θέα,
επιπλωμένο, air condition,
blinds, πιεστικό, internet. Ενοίκιο
€250, συζητήσιμη. Πληροφο-
ρίες: 99697637.

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια οικία 2
υπν., με αυλή, στην περιοχή Δη-
μαρχείου Λακατάμειας. Τιμή €350.
Τηλέφωνο 99651472.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία 240τ.μ.
στην Έγκωμη, απέναντι από το
HILTON PARK. Αποτελείται από
4 υπνοδωματια συν μεγάλη σο-
φίτα (υπνοδωμάτιο Υπηρεσίας),
σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό,
μεγάλη κουζίνα, 2 μπάνια, 3
αποχωρητήρια, πίσω αυλή πε-
ριφραγμένη, καθώς και καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο
τηλ. 99454191.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια κατοικία
3 υπν. (1 κυρίως με μπάνιο),
μπάνιο, μεγάλη σαλοτραπεζα-
ρία, μεγάλη κουζίνα, 2 βεράντες,
γκαράζ, ανεξάρτητη κεντρική
θέρμανση, κλιματισμός (air con-
dition), εξαιρετική κατάσταση
(παρκέ, μάρμαρο κτλ.), περιοχή
Λυκαβηττός (πολύ κοντά στο
Πανεπιστήμιο). Τιμή λογική.
Τηλ. 99686486, 99626480.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ετοιμοπα-
ράδοτο κατάστημα ολόκληρο ή
μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώροφος,
υπόγειο), 50μ. από τον κυκλικό
κόμβο Τσερίου, Λεωφ. Τσερίου
193. Τηλ. 97626291.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στη
Λακατάμεια, Λεωφ. Μακαρίου
Γ΄ 288Α. Ενοίκιο €200 τον μήνα.
Για πληροφορίες τηλ. 99496161.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Ενοικιάζεται μεγάλο διπλό
κατάστημα κατάλληλο για
φαρμακείο, προνομιούχο.

Βρίσκεται στον δρόμο 
Παλαιχωρίου - Αγρού στην

Ανθούπολη, δίπλα από 
το κατάστημα Ζορπάς.  

Για πληροφορίες, 
τηλ. 96712755.

ENOIKIAZΟΝTAI ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο στον Πα-
ρισσινό, Λεωφόρος Αρχαγγέλου
46, πλησίον συγκροτήματος ΔΙΑ,
1ος όροφος σε διώροφο κτίριο,
εμβ. 150 τ.μ., κατάλληλα διαχω-
ρισμένο με κουζίνα, 2 w.c., κλι-
ματιστικά και χώρους στάθμευσης.
Διαθέτει υπερυψωμένο πάτωμα
και κεντρικό σύστημα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών. Πρόσοψη προς
τη λεωφόρο και πρόσβαση και
από την οδό Λαπήθου με πεζο-
δρόμιο. Για πληροφορίες, τηλ.
99514797.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ - Ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα 185 τ.μ., με θέα τη θάλασσα
(5 λεπτά με τα πόδια), αποθήκη,
εντοιχισμένη κουζίνα, θερμοσυσ-
σωρευτές, α/c, ενιαίος χώρος σα-
λόνι-κουζίνα, ιδιωτικός χώρος στάθ-
μευσης, ιδιωτική αποθήκη στο ισό-
γειο. Για πληροφορίες 99430041.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Διαμέρισμα 65
τ.μ. στον Πεντάδρομο, διαχω-
ρισμένο σε τρία ανεξάρτητα
στούντιο και με εισόδημα €880
μηνιαίως, στον τέταρτο όροφο
με θέα τη θάλασσα, σε καλή
κατάσταση. Τιμή πώλησης
€63.000. Επίσης πωλούνται οι-
κόπεδα 720 τ.μ. (80% Σ.Δ.) και
950 τ.μ. (60% Σ.Δ.) με τίτλους,
σε ύψωμα στην Αγία Φύλα και
έχουν θέα τη θάλασσα. Τιμή ευ-
καιρίας. Αποταθείτε: 99672736.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο δρος
Χρίστου Α. Θεοδούλου, στη Λάρ-
νακα, ζητά να προσλάβει δικηγόρο
με πλήρη απασχόληση από τις
15 Δεκεμβρίου 2013. Απαιτούμενα
προσόντα: Eγγεγραμμένος δικη-
γόρος στην Κύπρο με τουλάχιστον
3ετή δικαστηριακή πείρα, άριστη
γνώση ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας και ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή, ευχάριστη προσωπικότητα,
οργανωτικές και διοικητικές ικανό-
τητες. Μισθός ανάλογως προσόν-
των. Για προσωπική συνέντευξη,
οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακα-
λούνται να αποστέλλουν βιογραφικό
σημείωμα στην κ. Μυρούλα Γε-
ωργίου, ηλεκτρονική διεύθυνση:
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2
υπνοδωματίων, περιοχή λιμανιού
Λάρνακας. Για πληροφορίες τηλ.
99245086.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για περίοδο 8
μηνών μεζονέτα, 20 χρονών,
πάνω/κάτω (πάνω υπνοδωμάτιο
και μπάνιο, κάτω καθιστικό με
κουζίνα) στο συγκρότημα διαμε-
ρισμάτων FRIXOS, 1 υπν., επι-
πλωμένη, με 2 A/C στη Λάρνακα,
περιοχή Ορόκλινης, στον δρόμο
Λάρνακας - Δεκέλειας, πίσω από
τον Πυροσβεστικό Σταθμό. Ενοί-
κιο €250. Τηλ. 99386822.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από το CAVALLINI
RISTORANTE LTD, “CAVALLINI
RESTAURANT'', Α.Μ.Ε.
351448/6/5610, από την Πάφο,
Μάγειροι/σσες ινδικής κουζίνας με
5 χρόνια πείρα, για άμεση πρόσ-
ληψη. Για πληροφορίες αποταθείτε
στο Ε.Ε. Πάφου, τηλ. 26821666.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο OPEL
ASTRA TWIN TOP CABRIO του
2007, χρώματος χρυσού, σε άρι-
στη κατάσταση. Τιμή €8.800. Για
πληροφορίες τηλ. 9929585.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παιδικά παραμύ-
θια απευθείας από τον συγγρα-
φέα. Τηλ. 99337661 ή 22334528
(Βάκης).
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